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KAJIAN KETERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN RUANG TERBUKA 

HIJAU DI KAWASAN MALIOBORO KOTA YOGYAKARTA 

Abstrak 

Pertumbuhan pembangunan yang memiliki laju semakin cepat di perkotaan 

berdampak pada perubahan fisik dari penggunaan lahan. Hal tersebut memiliki 

kecenderungan adanya masyarakat untuk memanfaatkan RTH untuk berbagai 

kepentingan dengan fungsi dan manfaat lain. Akibat banyaknya pembangunan 

gedung-gedung bertingkat dan fasilitas infrastruktur umum yang marak, 

mengakibatkan keberadaan RTH menjadi terancam. Pengembangan RTH menjadi 

salah satu harapan di kawasan perkotaan untuk mengurangi permasalahan 

lingkungan yang bisa terjadi. Berdasarkan Perautan Menteri PU No.5/PRT/

M/2008 tentang Penataan Ruang, setiap wilayah kota harus menyediakan RTH 

sebesar 30% dari luas wilayahnya, sehingga harus melakukan evaluasi secara 

berkala mengenai ketersediaan RTH tersebut. Tujuan dari penelitiaan ini adalah 1) 

menganalisis spasial pola persebaran ruang terbuka hijau di Kawasan Malioboro 

Kota Yogyakarta; 2) menganalisis tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) 

di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta; serta 3) menganalisis kebutuhan ruang 

terbuka hijau (RTH) di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta. Metode penelitian 

yang digunakan adalah interpretasi citra resolusi tinggi  dan metode survei. 

Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis interpretasi citra, analisis 

ketersediaan dan kebutuhan RTH berdasarkan regulasi UU no. 6 Tahun 2007 dan 

Perautan Menteri PU No.5/PRT/M/2008 tentang Penataan Ruang. Citra yang 

digunakan adalah Citra Pleiades. Analisis kebutuhan RTH dihitung berdasarkan 

luas wilayah dan jumlah penduduk yang dilayani RTH tersebut. Serta untuk 

mengidentifikasi pola persebaran RTH secara kuantitatif menggunakan analisis 

tetangga terdekat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola persebaran 

keseluruhan RTH di Kawasan Malioboro memiliki pola tersebar merata tanpa 

memperhatikan perbedaan jenis RTH. Kawasan Malioboro memiliki ketersediaan 

RTH sebesar 40,76 ha atau 12,99% dari luas wilayahnya. Hal tersebut 

menujukkan nilai yang belum mencukupi dari standar minimal luas RTH 30%. 

Sehingga masih membutuhkan 53,46 ha RTH. Sedangkan kebutuhan RTH 

berdasarkan jumlah penduduk di Kawasan Malioboro masih membutuhkan 22 

RTH taman lingkungan; 1 RTH taman kota; 5,85 ha RTH pemakaman; dan 29,06 

ha RTH fungsi tertentu.  
Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Citra Pleiades, Ketersediaan 

Abstract 

Development growth which is accelerating in urban areas has an impact on 
physical changes in land use. This has a tendency for people to use green open 
space for various purposes with other functions and benefits. Due to the large 
number of high-rise buildings and public infrastructure facilities, the existence of 
green open space is threatened. The development of green open space is one of the 
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hopes in urban areas to reduce environmental problems that can occur. Based on 
the Minister of Public Works Regulation No. 5/PRT/M/2008 concerning Spatial 
Planning, each city area must provide 30% green open space of its total area, so it 
must periodically evaluate the availability of the green open space. The aims of 
this research are 1) to analyze the spatial distribution pattern of green open space 
in the Malioboro area of Yogyakarta City; 2) analyzing the level of availability of 
green open space (RTH) in the Malioboro area of Yogyakarta City; and 3) 
analyzing the need for green open space (RTH) in the Malioboro area of 
Yogyakarta City. The research method used is high resolution image 
interpretation and survey method. The analysis technique used is image 
interpretation analysis technique, analysis of the availability and needs of green 
space based on the regulation of Law no. 6 of 2007 and the Minister of Public 
Works Regulation No. 5/PRT/M/2008 concerning Spatial Planning. The image 
used is the Pleiades Image. The analysis of the need for green open space is 
calculated based on the area and number of residents served by the green open 
space. And to identify the pattern of the distribution of green open space 
quantitatively using nearest neighbor analysis. The results showed that the overall 
distribution pattern of green open space in the Malioboro area was evenly 
distributed regardless of the different types of green open space. The Malioboro 
area has the availability of green open space of 40.76 ha or 12.99% of its area. 
This shows that the value is not sufficient for the minimum standard of 30% green 
open space. So it still requires 53.46 ha of green open space. Meanwhile, the need 
for green open space based on population still requires 22 green open spaces for 
environmental parks; 1 green open space city park; 5.85 ha of cemetery green 
open space; and 29.06 ha of green space for certain functions. 
Keyword: Green Open Space, Pleiades, Availability. 

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan wilayah lebih dinikmati oleh masyarakat kota 

seperti pembangunan sarana prasarana yang lebih memadai. Meningkatnya sarana 

prasarana pun diiringi dengan peningkatan jumlah penduduknya. Kota Yogyakarta 

merupakan Kawasan perkotaan di Provinsi DIY yang secara relatif berada di 

tengah provinsi. Kota Yogyakarta mengalami perkembangan yang cukup pesat 

dengan kepadatan penduduk yang tinggi terutama di Kawasan Malioboro yang 

merupakan salah satu pusat pertumbuhan di Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta 

seperti menjadi magnet investasi berbagai industri maupun perusahaan. Karena 

itulah pertumbuhan pembangunan pun semakin pesat. Seiring dengan laju 

pembangunan tersebut, terdapat kecenderungan adanya masyarakat untuk 

memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau untuk berbagai kepentingan dengan fungsi 

dan manfaat lain. Dengan adanya 
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jumlah penduduk yang meningkat, menekan kebutuhan akan tempat tinggal 

maupun sarana dan prasarana yang lebih memadai sehingga lahan yang digunakan 

untuk pembangunan pun meningkat. Keterbatasan lahan menjadi kendala utama 

dalam memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau secara ideal. Disamping itu, 

kebutuhan akan pangan dan energi pun meningkat sehingga pencemaran 

lingkungan bertambah banyak. Pengelolaan lingkungan perkotaan yang tidak tepat 

akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup. Kondisi 

demikian menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem, yang 

mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara dan pencemaran udara. Dalam 

kondisi ini peran ruang terbuka hijau (RTH) sangat dibutuhkan. 

Sejak tahun 2018, pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan 

pembangunan fisik seperti penanganan Kawasan kumuh, pengembangan trasportasi 

massal, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Peningkatan kualitas 

lingkungan hidup tersebut salah satunya yaitu ruang terbuka hijau. Salah satu tujuan 

pemerintah dengan meningkatkan pembangunan fisik tersebut yaitu menjaga 

kenyamanan kota sebagai kota wisata dan pusat ekonomi DIY terutama di Kawasan 

Malioboro yang emnjadi jantung kota jogja dengan ramai kunjungan wisatawan. 

Pada prinsipnya, RTH dimaksudkan agar dapat menekan efek negatif yang 

ditimbulkan dari lingkungan terbangun di Kawasan perkotaan, seperti 

meningkatnya temperatur udara, menurunnya tingkat resapan air, kelembaban 

udara, dan juga polusi. Penataan ruang terbuka hijau kota merupakan salah satu 

strategi perencanaan kota untuk membatasi pembangunan secara berlebihan serta 

mengatasi dampak ekologis dari berbagai aktivitas manusia terkait gangguan proses 

alam pada lingkungan perkotaan sehingga menyeimbangkan lingkungan perkotaan 

yang ada.  

Keberadaan fungsi Kawasan Malioboro pun juga harus memperhatikan 

semua aspek kepentingan, termasuk aspek lingkungan. Dengan adanya RTH yang 

memadai akan menimbulkan kenyamanan lingkungan di Kawasan Malioboro yang 

mana sebagai jantung Kota Yogyakarta. Salah satu fungsi ruang terbuka hijau 

adalah untuk menjaga suhu dan kelembaban udara yang nyaman bagi manusia. 

Kenyamanan yang tinggi dapat diperoleh jika kondisi ruang terbuka hijau di suatu 
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wilayah dalam kondisi yang baik. Untuk itu, penelitian tentang kebutuhan dan 

ketersediaan ruang terbuka hijau di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta perlu 

dilakukan dalam rangka mengetahui kondisi lingkungan berdasarkan ruang terbuka 

hijau serta memberikan arahan pengembangan ruang terbuka hijau yang lebih tepat 

dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih baik serta nyaman. 

2. METODE

Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta merupakan wilayah kajian dalam penelitian 

ini. Kawasan Malioboro memiliki tujuh kelurahan dan dalam lima kecamatan 

yang terdapat di Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 314,09 ha. Objek 

penelitian ini yaitu seluruh RTH yang tersebar di Kawasan Malioboro. Data 

penginderaan jauh yang digunakan dalam penenlitian ini yaitu citra Pleiades tahun 

2019. Citra tersebut digunakan sebagai data dasar yang selanjutnya dilakukan 

interpretasi untuk mengambil informasi mengenai RTH. 

2.1.  Pengolahan Data 

Informasi mengenai RTH secara eksisting diambil melalui interpretasi citra 

Pleiades dengan cara digitasi on-screen. Dalam proses interpretasi citra digunakan 

data pendukung untuk membantu dalam ekstraksi informasi RTH yaitu google 

streat view dan peta NDVI hasil olahan melalui software ArcGIS. Klasifikasi RTH 

berdasarkan Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008 digunakan dalam penenlitian 

ini dengan menyesuaikan keadaan RTH di Kawasan Malioboro. Pengambilan 

sampel untuk observasi lapangan menggunakan metode purposive sampling 

dengan perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus slovin. Observasi 

lapangan tersebut digunakan untuk uji akurasi ahsil dari interpretasi citra. 

Perhitungan akurasi didapatkan dari perbandingan sampel yang terhitung tanpa 

kesalahan dengan jumlah keseluruhan sampel. Observasi lapangan dilakukan pada 

objek RTH privat maupun publik juga berdasarkan klasifikasi jenis RTH yaitu 

RTH pekarangan, RTH jalur hijau, RTH sempadan sungai, RTH sempadan kereta 

api, RTH lapangan, RTH pemakaman, dan RTH taman kota. 
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2.2. Analisis Data 

2.2.1 Perhitungan Ketersediaan RTH 

Ketersediaan ruang terbuka hijau di Kawasan Malioboro diketahui setelah 

melakukan interpretasi visual pada citra Pleiades dengan hasil luas liputan ruang 

terbuka hijua. Persentase tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau didapatkan dari 

hasil perbandingan luas liputan ruang terbuka hijau dengan luas wilayah yang 

dicakupnya. Pada penelitian ini, tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau diilai 

melalui luas ruang terbuka hijau. Dalam Peraturan Menteri PU No. 05 Tahun 2008 

dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa proporsi ruang 

terbuka hijau pada wilayah perkotaan paling sedikit 30% dari luas wilayahnya. 

2.2.2 Perhitungan Kebutuhan RTH 

Kebutuhan RTH dihitung berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang 

dilayani. Perhitungan kedua parameter tersebut didapatkan dari Peraturan Menteri 

PU No. 05 Tahun 2008. Kebutuhan RTH berdasarkan luas wilayah dihitung 

dengan objek RTH privat dan publik dengan masing-masing nilai ideal luas RTH 

di suatu wilayah yaitu 10% RTH privat dan 20% RTH publik. Adapun RTH 

berdasarkan jumlah penduduk dihitung dengan mengalikan antara jumlah 

penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan 

yang berlaku. Perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan jumlah penduduk tersebut 

dilakukan pada objek RTH dengan klasifikasi menurut jenisnya. Nilai standar luas 

RTH per kapita berbeda-beda pada setiap jenis RTH. Rumus yang digunakan 

yaitu sebagai berikut. 

2.2.3 Analisis pola persebaran RTH 

Pola pesebaran RTH dapat diketahui melalui peta hasil interpretasi dengan melihat 

langsung maupun melalui hasil kuantitas dengan analisis tetangga terdekat 

(Nearest Neighbor Analyst). Analisis pola persebaran pada dasarnya dihitung dari 

Luas RTH ideal = Jumlah penduduk * luas minimal (/kapita) 

Kebutuhan RTH = Luas RTH ideal – Luas RTH eksisting 
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jarak rata-rata terdekat dengan keluaran berupa grafik pola persebaran ruang 

terbuka hijau dengan pola acak, mengelompok, atau seragam. Hasil dari analisis 

tersebut berupa grafik dan angka yang menunjukkan nilai indeks tetangga terdekat. 

Nilai tersebut diklasifikasikan menjadi tiga pola spasial yaitu mengelompok 

(clustered) dengan nilai indeks < -1.65, acak (random) dengan nilai indeks diantara 

-1.65 sampi 1.65, dan seragam (dispersed) dengan nilai indeks > 1.65. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Pola Persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Maliobroro 

Persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Malioboro diperolah 

berdasarkan hasil dari interpretasi visual melalui digitasi on-screen pada citra 

resolusi tinggi yaitu Citra Pleiades. Survey lapangan menunjukkan uji akurasi 

pada hasil interpretasi visual Citra Pleiades yang mendapatkan nilai akurasi 

sebesar 88%. Nilai akurasi lebih dari 85%, hal ini membuktikan bahwa citra 

Pleiades baik digunakan untuk mengenali objek RTH.  Berdasarkan hasil 

pengolahan yang telah dilakukan, agihan RTH di Kawasan Malioboro tahun 2020 

menyebar diwilayahnya. Hasil pengolahan analisis tetangga terdekat atau Nearest 

Neighbor Analysist, didapatkan nilai indeks lebih dari 1,65 yaitu sebesar 22,64 

yang menunjukkan bahwa pola persebaran RTH secara keseluruhan memiliki pola 

tersebar. Pada penelitian Wijayanto (2009), disebutkan bahwa nilai P (p-value) 

dengan convidence level sebesar 90% harus mencapai nilai <0,10 dan dalam 

penelitian tingkat convidence level harus mencapai signifikasi 95% dengan 

tingkat kesalahan 5% agar hasil hipotesis dapat memenuhi syarat. Nilai P (p-

value) dalam analisis tetangga terdekat yang telah dilakukan mencapai nilai 0,00 

yang berarti hasil telah memenuhi syarat. Hal tersebut menunjukka persebaran 

RTH secara keseluruhan di Kawasan Malioboro dapat dikatakan tersebar merata. 

Akan tetapi, apabila dilihat secara visual melalui peta persebaran RTH yang telah 

dihasilkan dapat dilihat bahwa persebarah RTH di Kawasan malioboro lebih 

mengelompok berdasarkan jenisnya.  

RTH dibagi menjadi dua jenis yaitu RTH privat dan RTH publik. RTH 

privat lebih banyak terdapat di zona penyangga Kawasan Malioboro yaitu sebagian 
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Kelurahan Bumijo, Kelurahan Pringgokusuman, dan Kelurahan Ngampilan. 

Sedangkan RTH publik lebih banyak terdapat di zona inti Kawasan Malioboro. Hal 

tersebut terjadi karena pada zona inti Kawasan Malioboro merupakan kawasan initi 

praiwisata kota sehingga banyak terdapat fasilitas umum. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa analisis tetangga terdekat menekannkan pada jarak antar blok 

RTH dan luas wilayah keseluruhannya, yang berdampak pada perbedaan hasil 

kalkulasi tetangga terdekat dengan interpretasi visual. RTH privat di Kawasan 

Malioboro tidak banyak terdapat di Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan, 

Keluarhan Suryatmajan Kecamatan Danurejan, dan Kelurahan Sosromenduran 

Kecamatan Gedongtengen karena terdapat banyak fasilitas umum seperti toko, 

kantor, dan gedung lainnya. Peta persebaran RTH di Kawasan Malioboro Kota 

Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 1 berikut. 
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F 

Gambar 1. Peta Persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Malioboro Kota 

Yogyakarta 

Gambar 1. Peta persebaran RTH di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta
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3.2 Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Maliobroro 

Ketersediaan RTH di Kawasan Malioboro memiliki luasan total 40,76 ha atau 

12,99 % dari total luas Kawasan Malioboro. RTH publik sebesar 5,39 % atau 

16,92 ha dan RTH privat sebesar 7,60 % atau 23,84 ha. Ketersediaan RTH di 

Kawasan Malioboro tersebut, baik RTH privat maupun RTH publik bisa 

dikatakan belum sesuai atau belum mencapai standar ideal minimum luasan RTH 

berdasarkan Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang atau 

Peraturan menteri PU no 5 tahun 2008 yang mengatakan bahwa persentase RTH 

ideal sebesar 30% dengan rincian 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH 

publik banyak ditemukan dibagian zona inti Kawasana Malioboro yang dapat 

diidentifikasi karena adanya fasilitas umum yang lebih banyak dan juga memiliki 

permukiman yang cenderung padat. Sedangkan RTH privat lebih tersebar secara 

merata di zona penyangga Kawasan Malioboro karena memiliki permukiman 

dengan tingkat kepadatan lebih rendah daripada di zona inti Kawasan Malioboro. 

Jenis RTH yang ada di Kawasan Malioboro antara lain RTH fungsi tertentu 

(RTH pekarangan, RTH jalur hijau jalan, RTH lapangan, RTH sempadan sungai, 

RTH sempada kereta api), RTH makam, dan RTH taman kota. Berikut tabel 

ketersediaan RTH berdasarkan jenisnya di setiap kelurahannya. 

Tabel 1. Ketersediaan RTH Berdasarkan Peruntukan Jenis RTH di 

Kawasan Malioboro 

Berdasarkan hasil identifikasi pada Citra Pleiades, jenis RTH yang 

mendominasi di Kawasan Malioboro yaitu RTH pekarangan dengan total luas 

sebesar 32,04 ha. Luasnya objek RTH pekarangan yang menyebar cenderung 

merata di Kawasan Malioboro dapat dikarenakan oleh bangunan-bangunan yang 

masih memiliki pekarangan hampir selalu ditanami oleh tumbuhan hijau atau masih 

No. Kecamatan Kelurahan pekarangan makam
jalur 

hijau

sempadan 

sungai

sempadan 

kereta
lapangan

taman 

kota

1 Kel. Bumijo 4,484 0,745 0,315 0,341 - 1,047 -

2 Kel. Gowongan 5,682 - 0,078 0,189 0,035 0,482 -

3 Kel. Pringgokusuman 4,562 - 0,077 0,474 0,153 0,133 -

4 Kel. Sosromenduran 3,492 - 0,082 - 1,560 0,340 -

5 Kec. Danurejan Kel. Suryatmajan 2,835 0,008 0,097 0,037 - - 0,142

6 Kec. Ngampilan Kel. Ngampilan 4,613 - 0,048 0,546 - 0,536 0,058

7 Kec. Gondomanan Kel. Ngupasan 6,432 - 0,471 - - 0,666 -

Kec. Jetis

Kec. Gedongtengen
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terdapat penghijauan. Akan tetapi pada lokasi permukiman padat seperti di 

Keluarahn Suryatmajan Kecamatan Danurejan juga di Kelurahan Ngupasan 

Kecamatan Gondomanan yang merupakan bagian dari zona inti Kawasan 

Malioboro hanya sedikit ditemukan bangunan dengan pekarangan yang memiliki 

penghijauan. Adapun peta persebaran RTH berdasarkan peruntukan jenisnya dapat 

dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Peta Persebaran Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peruntukan Jenis 

RTH di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta 
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3.3 Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Malioboro 

Prinsip utama dalam pembangunan berkelanjutan menurut Rustiadi (2009) yaitu 

mengusahakan dalam setiap kegiatan harus selalu didasarkan oleh prinsip 

landasan pelestarian lingkungan, agar dapat menopang pembangunan jangka 

panjang. Pertambahan penduduk dan meningkatnya kegiatan lalu lintas yang 

berdampak pada pembangunan di Kawasan Maliioboro semakin menekan 

penurunan kualitas lingkungannya terutama keberadaan RTH.  

3.3.1 Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Luas Wilayah 

Persentase minimal luasan RTH menurut peraturan adalah 30% dari luas 

wilayahnya. 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Sehingga luas 

ideal RTH dapat dihitung dengan luas wilayahnya dan mengacu pada nilai 

minimum RTH sesuai standar peraturan. Kawasan Malioboro belum memiliki 

luas RTH dengan standar ideal minimum luas RTH. Berdasarkan perhitungan, 

luas total RTH ideal di Kawasan Malioboro sebesar 94,23 ha dari ketersediaan 

RTH sebesar 40,76 ha sehingga masih membutuhkan RTH dengan luas 53,46 ha 

agar memenuhi nilai standar ideal minimum luas RTH. Semakin sedikit 

ketersediaan RTH yang ada, akan semakin besar jumlah kebutuhan RTH disuatu 

wilauyah yang diampu. Hasil perhitungan dan perbandingan kebutuhan RTH 

dengan ketersediaannya dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Hasil perhitungan dan perbandingan kebutuhan RTH dengan 

ketersediaan RTH berdasarkan Luas Wilayah di Kawasan Malioboro 

No. Kecamatan Kelurahan luas RTH ideal
luas RTH 

eksisting

luas kebutuhan 

RTH
status

1 Bumijo 14,39 6,93 7,45
belum 

terpenuhi

2 Gowongan 12,70 6,47 6,23
belum 

terpenuhi

3 Pringgokusuman 14,25 5,40 8,85
belum 

terpenuhi

4 Sosromenduran 15,34 5,48 9,87
belum 

terpenuhi

5 Danurejan Suryatmajan 8,63 3,12 5,51
belum 

terpenuhi

6 Ngampilan Ngampilan 13,74 5,80 7,94
belum 

terpenuhi

7 Gondomanan Ngupasan 15,17 7,57 7,60
belum 

terpenuhi

Jetis

Gedongtengen
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Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis merupakan satu-satunya wilayah 

yang memiliki luasan RTH privat melebihi 10% dari luas wilayahnya. Hal tersebut 

dapat disebabkan karena di Keluarah Gowongan memiliki permukiman yang tidak 

terlalu padat sehingga masih terdapat pekarangan-pekarangan rumah yang masih 

ada penghijauannya. Sedangkan di Keluarahan Suryatmajan maupun Keluarahan 

Ngupasan, memiliki permukiman yang pada sehingga didominasi oleh bangunan 

yang tidak memiliki pekarangn untuk penghijauan. Begitupun sebaliknya, untuk 

kebutuhan RTH publik Keluarahn Surytamajan dan Kelurahan Ngupasan 

menempati tingkat kebutuhan RTH publik yang paling rendah dari[ada wilayah 

lainnya di Kawasan Malioboro. Hal tersebut karena di kedua wilayah tersebut 

memiliki fasilitas infrastruktur umum yang lebih banyak dan merupakan titik lokasi 

ramai di Kawasan Malioboro.   

3.3.2 Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Jumlah Penduduk 

Selain mengidentifikasi dengan luas wilayahnya, kebutuhan RTH dapat 

diidentifikais berdasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh RTH tersebut. 

Perhitungan RTH ideal berdasarkan jumlah penduduk dilakukan dengan 

mengalikan jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita 

sesuai Peraturan Menteri PU No 5 Tahun 2008. Nilai standar luas RTH per kapita 

merupakan luas RTH yang dibutuhkan oleh setiap satu penduduknya. Hasil 

perhitungan RTH ideal diklasifikasi menurut jenis RTh sesuai peraturan yaitu 

RTH taman lingkungan, RTH taman kota, RTH makam, dan RTH fungsi tertentu. 

Setiap jenis RTH memiliki nilai standar RTH per kapita yang berbeda-beda. Hasil 

perhitungan menunjukkan luasan RTH ideal untuk setiap jenisnya. RTH fungsi 

tertentu memiliki luas ideal tertinggi dengan luas sebesar 68,81 ha kerana 

memiliki nilai standar luas RTH per kapita paling tinggi pula dengan nilai 12,5 

m2. Hal tersebut dapat disebabkan karena RTH fungsi tertentu memiliki asosiasi 

yang lebih tinggi dengan penduduknya, salah satu contohnya yaitu RTH 

pekarangan yang memiliki peran langsung untuk penduduknya.  

Berdasarkan hasil perbandingan ketersediaan RTH dan RTH ideal di 

Kawasan Malioboro didapatkan hasil luas kebutuhan RTH pada setiap 

kelurahannya. Semakin tinggi jumlah penduduknya, semakin tinggi pula kebutuhan 
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RTH yang harus dipenuhi. Penduduk paling banyak terdapat pada Keluarahn 

Pringgokusuman Kecamatan Gedongtengen sebanyak 12393 jiwa sehingga 

memiliki kebutuhan RTH total seluas 12,57 ha. Kelurahan Ngupasan Kecamatan 

Gondomanan memiliki luasan RTH fungsi tertentu yang sudah mencukupi 

berdasarkan perhitungannya dan memiliki luas yang berlebih pada RTH fungsi 

tertentu yaitu sebesar 1,05 ha yang dapat sedikit mengurangi kekuarangan dari RTH 

jenis lain. Keluarahan Ngupasan memiliki banyak fasilitas insfrastruktur umum 

seperti bangunan wisata dan perkantoran yang memiliki pekarangan hijau cukup 

luas sehingga kebutuhan RTH fungsi tertentu di wilayah ini telah memenuhi standar 

luas RTH per kapita. Hasil perhitungan kebutuhan RTH berdasarkan jumlah 

penduduk secara rinci dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Kebutuhan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk di 

Kawasan Malioboro 

Berdasarkan Peraturan Daerah RDTR No 1 Tahun 2015 Kota Yogyakarta, 

luas minimal RTH taman lingkungan sebesar 1.250 m2, luas minimal RTH taman 

kota sebesar 144.000 m2, sedangkan RTH makam dan RTH fungsi tertentu tidak 

memiliki standar luas minimal. Kebutuhan RTH taman lingkungan di Kawasan 

Malioboro memiliki total luas sebesar 27.523,50 m2 sehingga dapat diketahui 

membutuhan sekitar 22 taman lingkungan yang berlokasi di wilayah keluarahan 

yang bersangkutan. Sedangkan kebutuhan RTH taman kota memiliki total luas 

No. Kecamatan Kelurahan
taman 

lingkungan

taman 

kota
pamakaman 

fungsi 

tertentu

1 Kel. Bumijo 0,42 0,19 0,27 4,45

2 Kel. Gowongan 0,36 0,22 0,87 2,55

3 Kel. Pringgokusuman 0,62 0,37 1,49 10,09

4 Kel. Sosromenduran 0,37 0,22 0,90 3,90

5 Kec. Danurejan Kel. Suryatmajan 0,23 -0,003 0,55 2,83

6 Kec. Ngampilan Kel. Ngampilan 0,52 0,25 1,24 7,18

7 Kec. Gondomanan Kel. Ngupasan 0,22 0,13 0,54 -1,95

Kec. Jetis

Kec. Gedongtengen
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sebesar 13887,41 m2 sehingga hanya membutuhkan 1 taman kota dengan luas 

berikut karena tidak mencapai standar luas minimal sesuai peraturan yang berlaku. 

Pembangunan di Kawasan Malioboro seperti pembangunan hotel, fasilitas 

infrastruktur umum, pelebaran jalan dan semacamnya seperti yang telah ditemukan 

pada survey lapangan, akan semakin menekan luasan RTH yang ada. Sehingga 

keberadaan RTH terutama RTH fungsi tertentu semakin tahun semakin berkurang. 

Berdasarkan penjelasan mengenai kebutuhan akan RTH, secara keseluruhan 

ketersediaan jumlah RTH di Kawasan Malioboro masih belum memadai bahkan 

cenderung berkurang bila dilihat dari jumlah penduduk yang ada. Perubahan 

penggunaan lahan binaan menjadi lahan terbangun semakin menekan angka luasan 

RTH yang ada. Idealnya penataan ruang harus emempertimbangkan keseimbangan 

antara kemampuan ruang dan kegiatan pembangunan dalam memanfaatkan 

kebutuhan ruang tersebut.  

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

1. Ruang terbuka hijau di Kawasan Malioboro secara keseluruhan memiliki

pola tersebar merata. Berdasarkan kepemilikan ruang terbuka hijau

dibeakan menjadi RTH publik dan RTH privat. Apabila dilihat dari

kepemilikannya, RTH publik di Kawasan Malioboro cenderung

mengelompok terutama di Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan

dan Kelurahan Suryatmajan Kecamatan Danurejan.

2. Ketersediaan RTH di Kawasan Malioboro memiliki total luas sebesar 40,76

ha atau 12,99% dari luas wilayahnya. Mengacu pada Peraturan Menteri PU

No 5 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa belum memenuhi standar luas

minimal RTH yang telah ditetapkan. Kelurahan dengan ketersediaan RTH

tertinggi terdapat di Kelurahan Ngupasan Kecamatan Gondomanan dengan

luas sebesar 7,57 ha. Sedangkan persentase tertinggi berdasarkan luas

wilayahnya terdapat di Kelurahan Gowongan Kecamatan Jetis dengan RTH

sebesar 15,28% dari luas wilayahnya.
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3. Berdasarkan luas wilayah, Kawasan Malioboro masih membutuhkan RTH

seluas 53,46 ha dengan agihan luas RTH publik sebesar 45,89 ha dan luas

RTH privat sebesar 7,57 ha. Sedangkan berdasarkan jumlah penduduk yang

dilayaninya, luas kebutuhan RTH di Kawasan Malionoro sebesar 39,06 ha

yang dibagi menjadi RTH taman lingkungan, RTH taman kota, RTH

pemakaman, dan RTH fungsi tertentu. Kawasan Malioboro masih

membutuhkan 22 taman lingkungan, 1 taman kota, pemakaman dengan luas

5,85 ha, dan RTH fungsi tertentu dengan luas 29,06 ha.

4.2 Saran 

1. Diperlukannya peran pemerintah untuk melindungai dan membuat

kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai aset dan investasi jangka

panjang seperti kebijakan standar luas penghijaun setiap keluarahn ataupun

setiap gedung yang ada.

2. Masyarakat sebaiknya lebih memperhatikan pentingnya penghijauan untuk

membantu dalam perlindungan keberadaan ruang terbuka hijau dengan

melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang penghijauan seperti

penanaman tanaman hijau secara vertikal ataupun melalui media tanam dan

pot tanam.

3. Penelitian mengenai pemetaan ruang terbuka hijau dengan metode

interpretasi visual akan lebih detil menggunakan citra dengan resolusi lebih

tinggi atau menggunakan hasil foto udara sehingga objek ruang terbuka

hijau dapat diinterpretasi dengan batasan luas yang lebih jelas dan dengan

keakuratan yang lebih tinggi.
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